
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r.
— Włochy i Brandt Italia przeciwko Komisji

(Sprawy połączone T-239/04 i T-323/04) (1)

(Pomoc państwa — Ustawodawstwo ustanawiające pilne
środki w zakresie zatrudnienia na rzecz przedsiębiorstw prze-
żywających trudności — Decyzja uznająca program pomocowy
za niezgodny ze wspólnym rynkiem i nakazująca odzyskanie

wypłaconej pomocy)

(2007/C 247/39)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca w sprawie T-239/04: Republika Włoska (przedsta-
wiciel: pełnomocnik D. Del Gaizo)

Strona skarżąca w sprawie T-323/04: Brandt Italia SpA (Verola-
nuova, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci M. van Empel,
C. Visco i S. Lamarca)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
pełnomocnicy V. Di Bucci, C. Giolito i E. Righini)

Przedmiot

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 2004/800/WE z dnia
30 marca 2004 r. w sprawie wdrożonego przez Włochy
programu pomocowego dotyczącego pilnych środków w dzie-
dzinie zatrudnienia (Dz.U. L 352, str. 10)

Sentencja

1) Skargi zostają oddalone.

2) Republika Włoska poniesie swe koszty postępowania, a także koszty
poniesione przez Komisję w ramach sprawy T-239/04.

3) Brandt Italia SpA poniesie swe koszty postępowania, a także koszty
poniesione przez Komisję w ramach sprawy T-323/04.

(1) Dz.U. C 217 z 28.8.2004.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r.
— Combescot przeciwko Komisji

(Sprawa T-249/04) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Molestowanie —

Obowiązek wsparcia — Sprawozdanie z przebiegu kariery
zawodowej w postępowaniu w sprawie awansu za okres
2001/2002 — Skarga o stwierdzenia nieważności — Brak

interesu prawnego — Skarga o odszkodowanie)

(2007/C 247/40)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Philippe Combescot (Popayan, Kolumbia) (przed-
stawiciele: A. Maritati i V. Messa, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
V. Joris i M. Velardo, pełnomocnicy wspierani przez
S. Corongiu, avocat)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, stwierdzenie bezprawności postępowania przełożo-
nych skarżącego, uznanie prawa skarżącego do wsparcia oraz
stwierdzenie nieważności sprawozdania z przebiegu kariery
zawodowej skarżącego za okres od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia
31 grudnia 2002 r. oraz po drugie, wypłata odszkodowania
tytułem naprawienia szkody poniesionej przez skarżącego

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron pokryje własne koszty.

(1) Dz.U. C 217 z 28.8.2004 r.
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